
  

     
                   Wydział Rolniczo-Ekonomiczny                

 

Porządek obrad posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-

Ekonomicznego z dnia 23 kwietnia 2014 roku  
 

 

Porządek  obrad:     
 

I.  Zagajenie  

II. Postępowania awansowe 
1) Dr hab. Dariusz Ropek, prof. UR (KOŚR) - poparcie wniosku w sprawie nadania tytułu naukowego profesora. 

2) Dr hab. Izabela Marcińska, prof. IFR PAN - poparcie wniosku w sprawie nadania tytułu naukowego profesora. 

3) Dr inż. Wojciech Szewczyk (ZŁ-IPR) - dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego. 

4) Dr inż. Krzysztof Kud (URz) - dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego. 

5) Dr inż. Ilona Czyczyło-Mysza (IFR PAN) - dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego. 

6) Dr inż. Adam Radkowski (ZŁ-IPR) - dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego. 

7) Mgr inż. Jacek Kostuch (IPR Zakład Łąkarstwa) - nadanie stopnia doktora  nauk rolniczych w  zakresie agronomii. 

8) Mgr inż. Aleksander Wadoń (ZROWiD  IES) - nadanie stopnia doktora  nauk rolniczych w zakresie agronomii. 

9) Mgr inż. Anna Maksylewicz (IBRiB WO) – przyjęcie pracy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony. 

10) Mgr inż. Andrzej Joniec (KAiER) - powołanie  recenzentów pracy doktorskiej. 

11) Mgr Noor Nahar (KHRiN) – powołanie  recenzentów pracy doktorskiej. 

12) Mgr inż. Milena Rusin (KOŚR) - otwarcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, powołanie komisji 

      egzaminacyjnych. 

III. Sprawy dydaktyczne 
1) Zasady i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 na kierunku Biotechnologia. 

2) Limity przyjęć na studia w roku akademickim 2014/2015 oraz szczegółowe postępowanie kwalifikacyjne w roku 

      akademickim 2014/2015 na kierunku Biotechnologia. 

3) Powołanie składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia I i II stopnia oraz Komisji ds. Rozmów 

      Kwalifikacyjnych na studia II stopnia w roku akademickim 2014/2015 na kierunku Biotechnologia. 

4) Zmiana nazwy przedmiotu do wyboru na studiach I stopnia oraz przedmiotu w programie II stopnia na kierunku 

      Biotechnologia. 

5) Wyrażenie zgody na zatwierdzanie tematów prac dyplomowych przez Radę Kierunku Biotechnologia na studiach I i II   

      stopnia na kierunku Biotechnologia 

6) Zatwierdzenie harmonogramu prac Komisji Jakości Kształcenia i schematu organizacyjnego WSZJK. 
 

 

IV.  Sprawy osobowe 

1) Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Mikrobiologii (dr hab. Krzysztof Frączek). 

2) Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej (dr inż. Monika Tabak). 

3) Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej (dr inż. Małgorzata 

      Koncewicz-Baran). 
 

V.   Uzupełnienie składów Komisji Rad Programowych 
 

VI. Przyjęcie przez RW zasad przyznawania środków finansowych z budżetu Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego 

UR na organizacje studenckie działające na Wydziale 
 

VII. Omówienie zagadnień dotyczących własności intelektualnej i procedury ich ochrony na UR -  dr Agata Prokop 

VIII. Sprawy bieżące i wolne wnioski 

 

IX. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 5 marca 2014 r.                                                                         

      

 

                


